CENOVÝ ODHAD
CHATA JANUŠČÁK
UAB EcoCocon
EcoCocon-Partner Slovensko
CREATERRA s.r.o.
Hruby Súr 15, 90301 Senec
Bjørn Kierulf
Mob. 0905 313078
bk@createrra.sk
www.ecococon.lt/english
Ďakujeme za Váš dopyt. V prílohe Vám posieláme cenový odhad
pre Váš zdravý, ekologický a komfortný dom.
Ceny bez 20% DPH.

Množstvo

Popis
Ecococon Slamené panely

€/m2

Cena

140,00 €

22960,00 €

164 m2

-30,00 €

-4920,00 €

164 m2

2,00 €

328,00 €

164 m2

zahrnutá plocha okien

30 m2

Zľava
Spojovací materiál (Skrútky)
Panelový projekt

1

300,00 €

Dopravne náklady (Odhad)

1050,00 €

19718,00 €

CELKOM

S vašou stavbou chránite životné prostredie a ušetrite náklady na energie:

8 040 kg

72 026 kg

2 088 kWh

15657,9 €

In paneloch
zabudované CO2

CO2-emissie ušetrené
počas 50 rokov

ušetrená energia
každy rok

ušetrené náklady na
kúrenie počas 50 r.

Základ pre vypočet:
Náklady na energiu 0,15 €/kWh

Kúrenie & chladenie 82 kKh

Ecococon U-hodnota: 0,11 W/m2K

Porovnaná U-hodnota: 0,30 W/m2K

Na vašom komforte nám záleží: Ak je vonkajšia teplota -10°C, teplota na vnútornom povrchu
poklesne vďaka dokonalej izolácie len o 0,16°C. Spolu s hlinenými omietkami na vnútornom
povrchu Vám to zaručí neprekonaný pocit komfortu a zdravia.
S stavebnom koncepte Ecococon je možne dosiahnúť vzduchotesnosť lepšia ako 0,6 1/h a
konštrukciu bez tepelných mostov. Správne aplikovaný systém má možnosť dosiahnúť pasívny
štandard.
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CENOVÝ ODHAD POVRCHOV

POHĽAD
z exteriéru:

POHĽAD
z interiéru:

Drevovlákno 5mm
Hrubá hlinená
omietka
Biela hlinená
omietka

Steico
Membrana
Pásy
preglejky

INTERI0R

Materiálové
náklady €/m2

Odhad prácnosti
min./m2

Drevovlákno 5mm na konštruciu z dreva

0,50 €

6 min./m2

Hrubá hlinená omietka 30mm (3-vrstvy)

10,00 €

72 min./m2

7,00 €

20 min./m2

17,50 €

98 min./m2

Materiálové
náklady €/m2

Odhad prácnosti
min./m2

Vzduchotesná, difúzne otvorená membrana a pásky

2,60 €

12 min./m2

Preglejkové pásy

2,00 €

6 min./m2

Steico Protect 100mm

18,00 €

30 min./m2

Celkom

22,60 €

48 min./m2

Materiálové
náklady €/m2

Odhad prácnosti
min./m2

Odvetraná drevená fasada s podkladovou konštrukciou, od

28,00 €

72 min./m2

Omietka, from

22,00 €

48 min./m2

Veľko formátová odvetraná fasáda, od

60,00 €

90 min./m2

Cena bez 20% DPH.

Biela hlinená omietka 2mm
Celkom

EXTERIĚR

Cena bez 20% DPH.

FASÁDA

Nedodávame, len pre kompletnosť informácie

Materiálové náklady a odhad práce môžú sa zmeniť v závislosti od projektu. Uvedené údaje sú
priemerne hodnoty založené na skúsensotiach.
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CENOVÁ PONUKA SUMÁR

RED: Spočítaný
povrch panelov

Otvorý okien

Exteriérový povrch
(-okien +10%)

Interiérový povrch
(exteriér -10%)

164 m2

30 m2

147 m2

133 m2

Odhadované náklady na materiál
19 718 €

3331 €

2322 €

Odhadované vedľajšie náklady (Žeriav, Lešenie, Plachty atď.):
12 €/m2

8 €/m2

5 €/m2

1 968 €

1 179 €

663 €

Odhadovaná pracnosť:
164 h

118 h

217 h

Termín dodania zvyšajne 8-12 týždňov po podpise zmluvy.
Zimné obdobie:
Pri objednávke v zime alebo viac ako 4 mesiace vopred:
50% preddavok na základe podpísaného panelového projektu. (objednávky od novembra
do februara získajú 10% zľavou)
50% pred dodaním
Letné obdobie:
30% preddavok na základe zmluvy a panelového projektu
70% pred dodaním
Panely sa objednávajú zvyčajne stavebnou firmou alebo majstrom ktorí Vám stavajú stavbu.
Dodávka aj fakturácia bude riešené priamo s firmou Ecococon, Ltd., Odminiu str. 10-9, Vilnius,
LT-01122, IČ DPH: LT100006430619.
Odporúčame využiť miestne firmy pre montáž panelov aj omietaniu. Vieme zorganizovať
profesionálov ktorý by prípadne pomohli pri prvých projektov.
Hrubý Šúr, október 2015
S pozdravom, Bjørn Kierulf
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